
 

4 januari 2022:  demonteren spoordeel Westfrisiaweg naar boogje bij Zwaag. 

 

5 januari 2022: van de werkplaatsuitbreiding is de vloer gereed en het dak waterdicht. 

Rechts staat een gesloten goederenwagen met onderdelen voor de nieuwe 

verwarmingsinstallatie. 



 

6 januari 2022: het spoor tussen de Westfrisiaweg en Zwaag wordt opgebroken, waarna 

rails, dwarsliggers en ballast zullen worden vernieuwd. 



 

14 januari 2022: overzicht van de spoorvernieuwing, kijkend vanuit Zwaag richting 

Zwaagdijk. In de verte is de overweg Westfrisiaweg zichtbaar. 



 

14 januari 2022: een blik de andere kant op, richting Zwaag. 



 

17 januari 2022: bij het aansluiten van het nieuw gelegde spoor op de rails van de overweg 

Westfrisiaweg bleek … 

 

… dat de lengte iets te ruim was bemeten. 



 

 

Gelukkig is daar dan Matthé Blank die met zo’n kleinigheid korte metten maakt, … 

 

… zodat het spoor er nu weer keurig bij ligt. 



 

2 februari 2022: van het nieuw gelegde spoor tussen Zwaag en Wognum worden de lassen 

gesmeerd, wat inhoudt dat de verbinding tussen twee spoorstaven wordt schoongemaakt … 

 

… en ingevet, waarna met bouten en moeren de lasplaten worden vastgezet. 



 

Tegelijkertijd wordt hard gewerkt aan de landhoofden van de brug over de rivier ‘Kromme 

Leek’. Het metselwerk wordt schoongemaakt, geïnspecteerd en waar nodig … 

 



 

… gevoegd en gerepareerd. 



 

11 februari 2022: de spoorvernieuwing is vanuit Zwaag inmiddels gevorderd tot Wognum, 

zoals het op de achtergrond zichtbare stationsgebouw laat zien.  

 

Het rode voertuig op rupsbanden verwijdert de oude dwarsliggers, die … 



 

… vervolgens door de gele kraan-op-spoorwielen worden verzameld in een aangekoppelde 

bakwagen. 

  (Met dank aan Roelof van der Molen voor 

deze foto’s.) 



 

15 februari 2022: spoorvernieuwing nabij Wognum.  

 

De nieuwe dwarsliggers, waarop de onderlegplaten al zijn gemonteerd, worden op hun 

plaats gelegd. 



 

 

 

15 februari 2022: de geheel gerestaureerde brug over de Kromme Leek is weer teruggelegd 

op de geheel gerestaureerde landhoofden; klaar voor de volgende 135 jaren. 



 

 

22 februari 2022: het nieuw gelegde spoor is klaar om van ballast te worden voorzien. De 

oude dwarsliggers en spoorstaven moeten nog worden afgevoerd. 

 

25 februari 2022: de brug over de Kromme Leek wordt weer voorzien van dwarsliggers. 



 

25 februari 2022: om het spoor over de brug aan te kunnen sluiten, dient aan de noordkant 

nog een stuk nieuw te worden gelegd. Hier wordt het cunet uitgegraven waarop straks de 

nieuwe dwarsliggers komen te rusten. 

 

1 maart 2022: de nieuwe dwarsliggers liggen op hun plek; nu de spoorstaven nog met elkaar 

verbinden … 



 

1 maart 2022: zo, da’s ook weer gefikst; de spoorstaven zitten aan elkaar, waarmee de 

verbinding Hoorn-Medemblik weer is hersteld. Nu nog ballast storten. 



 

4 maart 2022: in afwachting van de ballasttrein worden nog vele details afgewerkt, zoals het 

plaatsen van ballastkeringen en het terugleggen van leidingen. 

 

Zo ongeveer kan het er in 1887 uitgezien hebben, toen alles net nieuw was … 



 

15 maart 2022: de weg&werken ploeg, bestaande uit Roelof van der Molen, Dick Binkhorst, 

Wilco Steur en Matthé Blank, doende met de afwerking van het spoor over de Kromme Leek. 

 

Het spoor op de brug werd een stukje opgekrikt, zodat tussen brug en dwarsliggers speciale 

opleg- en bevestigingsmaterialen konden worden aangebracht … 



 

… die ervoor zorgen dat de gehele constructie onwrikbaar op z’n plaats blijft liggen. 

 

Nadat het spoor op de brug geheel is afgewerkt wordt aan weerszijden ballast gestort, zodat 

hoogteverschillen worden weggewerkt. 



 

19 maart 2022: in 34 wagens wordt verse steenslag aangevoerd om de nieuw gelegde 

stukken spoor van ballast te voorzien. 

 

26 maart 2022: het resultaat mag er wezen … alles ziet er weer keurig uit ! 



 

 

           



 

26 maart 2022: nog een laatste foto,  van de nu beroemde rivierbrug over de Kromme Leek. 

 

7 april 2022: bij de Overtoom te Medemblik wordt de drainage verbeterd en worden 

looppaden (her)aangelegd ten behoeve van de chef trein die de overweg bewaakt. 



 

Met de start per 2 april 2022 van het rijseizoen van de Museumstoomtram Hoorn – Medemblik, 
maken weggebruikers van de Dorpsstraat te Zwaag kennis met een nieuwe, volledig 
geautomatiseerde, overweginstallatie met hele spoorbomen. 

Al jarenlang neemt de verkeersdruk op de Dorpsstraat in Zwaag toe. Door de relatief lage frequentie 
waarmee de stoomtram rijdt en de het matige zicht op de overweg was het vanuit oogpunt van 
verkeersveiligheid noodzakelijk om aanvullende maatregelen te nemen. Verkeersdeelnemers waren 
regelmatig verrast door de komst van de stoomtram. De verbeteringen zijn gevonden in het bouwen 
van een automatisch functionerende overweg met slagbomen, waardoor vanaf nu de stoomtrams 
normaal gesproken zonder te stoppen doorrijden over de Dorpsstraat te Zwaag. 

Het project om de overweg te automatiseren is in nauwe samenwerking met de wegbeheerder, de 
gemeente Hoorn, uitgevoerd. Om het project financieel mogelijk te maken, heeft de Provincie Noord-
Holland een subsidie toegekend in het kader van de verbetering van verkeersveiligheid vanuit de 
regeling ‘Uitvoeringsregeling subsidie kleine infrastructuur Noord-Holland 2021’. Deze subsidie dekt 
de helft van de kosten van de bouw van de installatie. De andere helft van de kosten worden 
gedragen door de Museumstoomtram. De bouw en ontwikkeling van de techniek achter deze 
overweginstallatie is door medewerkers van de Museumstoomtram geheel in eigen beheer uitgevoerd. 
Hierbij heeft ook het aspect duurzaamheid een grote rol gespeeld; zo is alle techniek uitgevoerd met 
componenten die weinige energie verbruiken en daarnaast is een groot deel van de onderdelen 
hergebruikt. 



 

12 april 2022: de bevloering van de overweg in de Broerdijk (ongeveer midden tussen Abbekerk en 
Oostwoud) bestond nog uit oude stelconplaten, die nu duidelijk aan het einde van hun levensduur 
waren gekomen. Daarvoor in de plaats is nu een ‘strail’constructie gekomen, die hopelijk weer vele 
jaren meekan. 

 

12 april 2022: omdat een veel te hard rijdende automobilist uit de bocht vloog is de overweginstallatie 
in de Provinciale Weg (net buiten Hoorn, bij de halte Westerblokker) vernield. Een nieuwe 
overwegboom met toebehoren is in bestelling, maar totdat die geleverd en geplaatst is dient de 
overweg te worden beveiligd met verkeersregelaars. 



 

 

4 mei 2022: omdat wegens hijswerkzaamheden t.b.v. locomotief “De Arend” de werkplaats voor 
voetgangers onbereikbaar is, worden onze bezoekers per tram vanaf het stationsplein naar de 
werkplaats (en terug) gebracht. 



 

 



 

5 mei 2022: achter de werkplaatsuitbreiding in Hoorn wordt een stukje straatspoor aangelegd, 
aansluitend op het nieuwe werkplaatsspoor 4. 

 



 

 

8 mei 2022: de firma Visser & Zn. uit Westerblokker zorgt voor het straatwerk rond de sporen L4 en 5. 



 

21 mei 2022: een bijzonder deel van onze nieuwe werkplaats in Hoorn vormt de vloer. Naast het 
beton op de plekken waar het onderhoud en de restauraties aan het materieel zullen worden 
uitgevoerd wordt op dit moment met klinkers de looproute gemarkeerd voor de bezoekers. Vanaf de 
voorzijde - waar de stoomtramlocomotieven RSTM 2 en WSM 23 zullen worden gepresenteerd - loopt 
u straks langs de restauratieprojecten de trap op waar vandaan de foto is genomen. Hier betreedt u 
vervolgens de hoge route door de bestaande werkplaats. Het geheel zal in 2023 klaar zijn. 



 

24 mei 2022: de achterzijde van de werkplaatsuitbreiding met spoor L4, dat (via een roldeur) doorloopt 
tot achter het gebouw, zodat daar ook een voertuig kan worden geplaatst waar in de open lucht aan 
gewerkt kan worden. 

 

24 mei 2022: de voorzijde van de nieuwbouw. Het publiek kan straks het met klinkers bestrate 
gedeelte betreden; het gedeelte met een betonvloer wordt niet openbaar toegankelijk. 



 

24 mei 2022: nabij de zuurkoolfabriek te Opperdoes wordt nog een ontbrekend hm-paaltje ingegraven. 

 

24 mei 2022: de werktram van de snoeiploeg die zojuist alle hm-paaltjes langs de 20 km lange 
spoorlijn ontdaan heeft van overwoekerend gras. 



 

8 juni 2022: de laatste hand wordt gelegd aan de brug over de Kromme Leek 

 

8 juni 2022: met de goederentrein op de achtergrond werden enkele wagens verplaatst teneinde 
ruimte in Hoorn vrij te maken. 



 

8 juni 2022: hier loopt de goederentrein Wognum binnen … 



 

… waar als eerste de ‘horecawagen’ werd teruggezet op spoor 3a 

 



 

Vervolgens gingen de Weg&werken-wagen en een wagen met dwarsliggers naar spoor 3b, … 

 

… waarna de twee onderlossers met steenslag naar Oostwoud werden gebracht. 



 

6 augustus 2022: ook in het drukke hoogseizoen vindt de W&Wploeg tijd om een reparatie aan de 
perronwand van spoor 9 in Hoorn uit te voeren. 

 

19 augustus 2022: tussen de drukke treindienst door ziet de weg & werkenploeg nog net kans om de 
hm-paaltjes langs het spoor te ontdoen van opgeschoten gras. 



 

20 september 2022: regelmatig worden spoorstaven gebruikt om als paal te dienen voor allerlei 
borden die langs de spoorlijn moeten staan. Hier zien we de W&W mannen in Wognum zo’n 
spoorstaaf klaarleggen om op de juiste lengte te worden gezaagd. Op de achtergrond vertrekt juist loc 
LTM 26 met de dagelijkse boottram naar Medemblik. 


